SERVIÇOS REGULARES

• C H A PA DA D O S V E A D E I R O S • V E R SÃO L E V E
6 dias | 5 noites
• F E VE R E IR O A DEZ EMBRO DE 2021 •
DIA 1 - Domingo
BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO
Embarque com destino à Brasília. Chegada no Aeroporto
Internacional de Brasília e recepção. Por volta das 13h, traslado
de 230km até a cidade de Alto Paraíso. Chegada na cidade e
acomodação na pousada escolhida. Pernoite.
DIA 2 - Segunda-feira
ALTO PARAÍSO (VALE DA LUA / MORADA DO SOL)
Após o café da manhã, deslocamento de 35km até o Vale da
Lua. Na metade do caminho, faremos uma parada rápida no
Jardim de Maytrea, Morro do Buracão e Morro da Baleia para
contemplarmos alguns cartões postais da região. O Vale da
Lua é o atrativo mais visitado da Chapada. O Rio São Miguel
percorre um trecho de cerca de 1km entre rochas esculpidas
pelas águas durante milhares de anos, formando piscinas, e
inúmeras duchas. Trilha de 1,2km ida e volta nível leve, (média
de 30 minutos de caminhada), faremos uma parada para
banho refrescante em piscina de águas correntes. Lanche de
trilha incluso. No período da tarde, traslado de 10km até o
Vale do São Miguel, onde visitaremos as Cachoeira da Morada
do Sol, formações rochosas que dão origem a um cânion, e
pequenas cascatas formando belíssimas piscinas de águas
cristalinas, excelente para banho relaxante. Caminhada de 2,5
km ida e volta. Grau de dificuldade: leve. Retorno para a cidade
e pernoite.
DIA 3 - Terça-feira
ALTO PARAÍSO (POÇO ENCANTADO / RIO CRISTAL)
Após o café da manhã, deslocamento de 55km até a cachoeira
do Poço Encantado. Uma linda cachoeira, possui um ótimo
poço formando uma prainha a sua borda, excelente para
banho. Fica localizada as margens da mesma rodovia. Trilha
de 1km - ida e volta. Grau de dificuldade: levíssimo (15 minutos
de caminhada em média). Lanche incluso. No período da
tarde, visitaremos as cachoeiras do Rio Cristal. Trilharemos as
margens do Córrego Cristal, visitando suas inúmeras cascatas
pequenas, até chegarmos ao final, onde teremos uma queda
maior, estas dão origem a piscinas e hidromassagens naturais
excelentes para banho relaxante. Podemos ainda contemplar o
visual da Serra Geral, do Vale do Moinho e da Serra da Baliza.
Trilha de 1,5 km ida e volta. Grau de dificuldade: Médio leve.
Retorno para a cidade e pernoite.

DIA 4 - Quarta-feira
ALTO PARAÍSO (ALMÉCEGAS / SÃO BENTO)
Após o café da manhã, deslocamento de 15km até a Fazenda
São Bento, onde visitaremos as Cachoeiras: Almécegas I,
Almécegas II. Duas quedas exuberantes, uma delas de grande
porte e beleza, estas dão origem a piscinas excelentes para
banho e descanso. Caminhada de 3km - ida e volta. Grau de
dificuldade: médio leve. Lanche incluso. No período da tarde,
ainda na fazenda, visitaremos a Cachoeira de São Bento. Um dos
pontos mais visitados da Chapada. Possui um ótimo poço para
mergulho e natação, onde se costuma promover campeonatos
nacionais de Pólo Aquático em águas correntes. Grau de
dificuldade: levíssimo. Retorno para a cidade e pernoite.
DIA 5 - Quinta-feira
ALTO PARAÍSO (CATARATAS DO RIO DOS COUROS)
Após o café da manhã, saíremos com direção a Serra de São
Vicente. Traslado de 53km, onde estão localizadas as Cataratas
dos Couros. Este é um trecho do Rio dos Couros em área
particular – um dos mais impressionantes complexos, com
várias cachoeiras, quedas, corredeiras e maravilhosos poços
para natação. Formidável sucessão de quedas com nomes tais
como “Muralha, Franja, Bujão e Parafuso”. Cerca de 2km de
caminhada, margeando o Rio dos Couros. Grau de dificuldade:
médio. Paradas para banho e lanche de trilha nas cachoeiras
incluído. Retorno para a cidade e pernoite.

DIA 6 - Sexta-feira
ALTO PARAÍSO (LOQUINHAS) / BRASÍLIA
Após o café da manhã, deslocamento de 4km até as
Cachoeiras das Loquinhas, um santuário ecológico, formado
por um complexo de beleza única caracterizados por suas
águas de tom verde esmeralda em suas sete piscinas e sete
pequenas cachoeiras. A trilha suspensa de 1500m, toda em
madeira, preservando a mata de galeria e ladeando o Córrego
Passatempo, garante fácil visitação. Total de caminhada de 2km
ida e volta. Grau de dificuldade: leve. Retorno para a cidade.
Por volta das 14h, traslado de retorno para Brasília. Chegada
prevista em Brasília por volta das 17h.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTO PARAÍSO • Pousada dos Guias
DUPLO

A partir de R$ 3.399,00

TRIPLO

A partir de R$ 3.121,00

QUÁDRUPLO

A partir de R$ 2.843,00

SINGLE

A partir de R$ 4.025,00

CRIANÇA

A partir de R$ 2.022,00

ALTO PARAÍSO • Recanto da Grande Paz (standard)
DUPLO

A partir de R$ 3.676,00

TRIPLO

A partir de R$ 3.399,00

QUÁDRUPLO

A partir de R$ 3.121,00

SINGLE

A partir de R$ 4.546,00

CRIANÇA

A partir de R$ 2.178,00

ALTO PARAÍSO • Recanto da Grande Paz (superior)
DUPLO

A partir de R$ 4.093,00

TRIPLO

A partir de R$ 3.815,00

QUÁDRUPLO

A partir de R$ 3.538,00

SINGLE

A partir de R$ 5.379,00

CRIANÇA

A partir de R$ 2.426,00

ALTO PARAÍSO • Pousada Maya (luxo)
DUPLO

A partir de R$ 5.433,00

TRIPLO

A partir de R$ 5.156,00

QUÁDRUPLO

-

SINGLE

A partir de R$ 8.296,00

CRIANÇA

-

*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio, válidos
para baixa temporada 2021 (Fevereiro à Dezembro, exceto
feriados prolongados e férias escolares)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Traslado Brasília/Alto Paraíso/Brasília
• Transporte local para os passeios
• 5 diárias em pousada com café da manhã em Alto Paraíso
• 6 lanches de trilha por adulto
• Ingressos nos atrativos
• Guias especializados e credenciados (um guia até 10 pessoas)
• Passeios conforme roteiro
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal
• Gorjetas
• Maleteiros
• Seguro Viagem
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima

FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A ordem dos passeios não será necessariamente conforme descrito
acima.
• A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores
climáticos, de acesso, ou outros que possam interferir na segurança
ou bem estar dos viajantes.
• Criança – de 2 a 8 anos acompanhada por dois adultos no memo
quarto.
• Atividades de aventura: (Tirolesa ou Rappel mínimo 6 pessoas)
• Saída para os passeios com o mínimo de 02 pessoas, serviços em
grupo regular
• As atividades descritas opcionais dependem exclusivamente da
disponibilidade dos fornecedores
Atividades de aventura opcionais não inclusas (sob consulta):
*Batismo de Rappel na cachoeira com 40m. de altura, descida
totalmente controlada pelos instrutores.
*Tirolesa Vôo do Gavião, na Fazenda São Bento com 850m, uma das
maiores do Brasil.
•

• Para documentacão, preços atualizados, condições de
cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio. Disponibilidade mediante ato da reserva.
•
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

